
 

 

Številka: 900- 141/2012-2       

Datum:   20.6.2012   

                         

 

Z A P I S N I K 

 

12. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo,  20.6.2012 ob 18,00 uri, na 

sedežu Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska 8, Ljubljana.  

 

Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Dejan Crnek. 

Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku seje od 13. Članov sveta navzočih 9   članov sveta, kar je 

pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom. 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA:   Dejan Crnek, Meti Buh Gašparič, Bogdan Groznik, Jože  Ježek,  

                                                 Boštjan  Lah, Jelka  Lebesmühlbacher, Franci  Marolt, Marko Ramovž,  

                                           Alojz Suhoveršnik                                             

  

ODSOTNI ČLANI SVETA: Matjaž Groznik,  Jože Ponikvar, Maja Premrl, Renata Zajc (opravičili) 

                                        

OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Brigita Pavlič – strokovni sodelavki Službe za lokalno  

                                   samoupravo, MU, MOL , Valentin  Zavašnik zunanji član Pododbora za Tacen,  

 

Seja Sveta se snema na podlagi Sklepa št. 1/2 sprejetega na 2. redni seji dne 1.12.2010. 

 

Predsedujoči je pozdravil vse navzoče in predlagal DNEVNI RED, ki so ga člani sveta prejeli skupaj 

z vabilom na sejo. 

 

Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje, 2. in 3. izredne seje in 1. korespondenčne 

seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana 

2. Izvajanje aktivnosti finančnega načrta po posameznih Pododborih za leto 2012 

3. Pregled oblike in vsebine spletnih strani četrtne skupnosti Šmarna gora 

4. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta 

 

Navzočih je bilo 9  članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

                                                                      AD 1 

 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE, 2. IN 3. IZREDNE SEJE IN 1. 

KORESPONDENČNE SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 

 

G. Suhoveršnik je podal pripombo na zapisnik 11. redne seje pod točko 6 in sicer se namesto “je 

povedal, da je prejel pobudo” napiše “je dal pobudo”. 



 

 

Drugih pripomb na zapisnike ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/12 

 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 11. redne seje s pripombo g. 

Suhoveršnika, zapisnike 2. in 3. izredne seje in 1. korespondenčne seje pa brez pripomb. 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Predsedujoči je povedal, da pripomb na zapisnika 9. in 10. seje še ni pregledal in bo to storil do 

naslednje seje. 

 

                                                                     AD 2 

 

IZVAJANJE AKTIVNOSTI FINANČNEGA NAČRTA PO POSAMEZNIH PODODBORIH 

ZA LETO 2012 

 

Predsedujoči je predsednike in člane  Pododborov pozval, da do jeseni razmislijo o porabi sredstev. 

 

G. Suhoveršnik predsednik Pododbora za Gameljne in Rašico je povedal, da vodijo aktivnosti za 

ureditev ceste v Sr. Gameljnah, na ponudbo pa še čakajo. 

 

G. Lah je povedal, da v tem mandatu Pododbor za Tacen še ni imel nobene seje ali pa sam ni dobil 

vabila. 

 

                                                                     AD 3 

 

PREGLED OBLIKE IN VSEBINE SPLETNIH STRANI ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA 

GORA 

 

Predsedujoči je pripravil  predstavitev spletnih strani  ČS Šmarna gora in za primerjavo ČS Šentvid in 

člane sveta pozvak k razpravi. 

 

G. Ježek je povedal, da od spletnih strani pričakuje, da predstavijo življenje vseh krajanov, 

predstavile bi se vse ustanove in društva na območju četrtne skupnosti ter objavili rezultati šolskih 

tekmovanj. Meni, da je na spletni strani objavljene preveč zgodovine s poudarkom na NOB, gledati 

pa je potrebno naprej, vgraditi števec ogledov, ter narediti povezave do spletnih strani drugih ustanov. 

 

G. Lah je povedal, da je avtor tekstov iz zgodovine dr. Šilc, iz geografije pa pokojni dr. Avguštin Lah 

in sam osebno. Pristop do spletnih strani je z njegove strani strokoven, pregledal je tudi spletno stran 

ČS Šentvid, ki je tehnično naprednejša, vsebinsko pa slabša. Spletne strani vsebujejo dva vidika 

statičnega, kjer so objavljeni podatki, ki so obvezni in se jih dopolnjuje in dinamiko kjer se objavljajo 

tekoči dogodki, nekatere se ohrani, drugih ne. Prispevke na spletni strani je potrebno tudi oblikovati, 

izdelati je potrebno elektronske fotokopije, tekste pretvarjati v oblike, da se jih ne da fotokopirati, 

društva prispevkov ne pošiljajo. Pri postavljanju števca ogledov so tehnične težave, nekateri so 

plačljivi, drugi niso funkcionalni. Potrebno bi bilo tudi “definirati”  kaj je na spletnih straneh 

zastarelo ali je to slika ali vsebine. 

 

 

Ga. Buh Gašparič je povedala, da bi morali biti na prvi strani spletnih strani ažurno objavljeni vsi 

aktualni dogodki, strani pa oblikovane tako, da bi jih uporabniki pregledovali bolj pogosto. 

 



 

 

G. Ramovž je predlagal, da se na spletno stran uvede tudi forum, kjer naj se zbirajo mnenja, v 

primeru menjave obstoječe slike pa se le ta spravi v arhiv. 

 

Ga. Buh Gašparič je vprašala ali bi se lahko pridobilo zunanjega sodelavca, ki bi oblikoval grafično 

podobo strani z novimi slikami in ali so na voljo sredstva za plačilo? 

 

Predsedujoči je povedal in predlagal da: 

 

- se izdela sodobnejša stran ČS Šmarna gora po vzoru ČS Šentvid, kjer bi se na prvi strani 

vrteli aktualni dogodki 

- se do jeseni pripravi osnutek prenovljenih strani 

- se društva animira, da dogodke oglašujejo na spletnih straneh ČS 

- je forum “dvorezen meč” in ga ne zagovarja 

- sredstev za dodatnega zunanjega sodelavca v Proračunu za leto 2012 ni 

- se četrtna skupnost poveže z novinarskim in računalniškim krožkom, ki deluje na OŠ glede 

priprave prispevkov vezanih na šolo zadolži se g. Laha 

 

G. Lah je povedal, da bi osnutek lahko pripravil do oktobra,  

 

                                                                    AD 4 

 

                       POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA 

 

Predsedujoči je povedal, da: 

 

- so se z dediči “ježarjeve domačije” uspeli dogovoriti glede odkupa zemljišč, s tem v zvezi bo 

2.7.2012 sestanek na Oddelku za urejanje zemljišč, kjer naj bi dogovor potrdili, v imenu 

četrtne skupnosti vztraja, da mora biti v stavbi tudi vrtec 

- je po ustnem dogovoru sestanek z DRSC predviden 2.7.2012 

 

G. Ježek je predlagal, da se na JP Žale pošlje dopis, da se četrtno skupnost po e pošti obvešča o 

umrlih in pokopih na pokopališču Šmartno. 

 

G. Lah je povedal, da smo po raziskavi o športnih igriščih na zadnjem mestu in vprašal, kaj je z 

ureditvijo krožne rekreativne pešpoti ob Savi? 

 

Predsedujoči je povedal, da so jo začeli urejati skladno z razpoložljivimi sredstvi, v Tomačevem so že 

naredili rekreacijski center, sedaj pa urejajo proti Črnučam. 

 

G. Suhoveršnik je povedal, da Občina Vodice ne bo gradila čistilne naprave, ki bi vplivala tudi na 

Gameljščico, ampak se bodo priključili na čistilno napravo Zalog. 

V zvezi z nedelujočim bankomatom v Gameljnah (zaradi zapore trgovine Rašica) je strokovna 

sodelavka povedala, da je bila po e pošti na NLB posredovan predlog z nadomestnimi lokacijami in 

kontaktnimi osebami. Nadomestne lokacije so trgovina Mercator v Sr. Gameljnah in stavba župnišča 

v Šmartnem, kjer se nahaja tudi pošta.  

 

Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20. uri. 

 

Zapisala:                                                                                          Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

Ladka Debevc                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                                 Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                        Dejan Crnek 

 

 


